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NUMMER 8

HET

TSJERNELSJE
WERKGROEP ELST

AGENDA:
- Za 25 februari, 15:00u – 17:00u
Afscheidsfeest, Beste Goed
- Zo 26 februari, 18:00u-19:30u

Een nieuw project is weer na een
lange voorbereiding van start
gegaan.
Middels het inmiddels bekende

Afscheidsdienst, PKN Gemeente

“Tsjernelsje” willen we jullie als

aan de Rijksstraatweg

lezers weer op de hoogte houden

- Ma 27 februari, 11:00u

van alles rondom dit project!

Tassen inleveren
12:30u Verzamelen

We wensen jullie dan ook

13:00u Start terugreis :(

ontzettend veel leesplezier toe!

Contactpersonen:
Koos van Baalen

0318-552516

Mieke Pitlo

0318-472557

Ruud Geers

0318-471916

Marijn van Ledden

06-19220448

Ina van Laar
Esther Boogaard
Gretha van
Wolfswinkel

0318-471106
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Een kijkje bij……..
WERKGROEP ELST

……de familie Hortensius
Onze belevenissen met Maksim !!
Het was even wennen met de
gebruiksaanwijzing, maar aldoende
leert men.
Maksim is een aardige knul, maar zeker
in het begin was hij niet erg
toegankelijk.
Als we vroegen : lust je dit , was de
standaard kreet Njet. De oplossing was :
Niet vragen gewoon opscheppen,
Resultaat : we moesten soms 2/3 keer
opscheppen !!
Ook houd hij niet zo van spelletjes, en
tegen zijn verlies kan hij ook niet, want
hij speelt ongelofelijk vals. Maar dat
heeft tie denk ik van mij want ik was
ook kampioen valsspelen. Met
Monopoly was ik vroeger ook
onverslaanbaar, wat dat betreft niets
nieuws onder de zon.
Het liefst doet hij bankhangen en op de
pc filmpjes kijken, maar dat vinden we
toch niet zo’n goed idee, en dan valt het
soms niet mee Maksim te entertainen.
We moesten soms alles uit de kast halen
om hem bezig te houden
Maar met de Maksim van onze dochter
konden ze toch wel goed samen .
We hebben ook wat uitstapjes met ze
gemaakt, ik denk dat tie de enigste is die
de Dam in Amsterdam gezien heeft !!

Ook een draaiorgel was ze geheel
onbekend
Maar toch terug kijkend zijn we zeer
tevreden. Ik heb net alle foto’s (waar hij
op staat) op een rijtje gezet, en er een
filmpje met muziek bij gemaakt. Het
laatste lied is het Wilhelmus geworden !!
De overige foto’s gaan op een dvd tje,
want anders werd de film wel wat lang !!
Met de hartelijke groenten
Fam.
Hortensius
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Een kijkje bij……..
WERKGROEP ELST

…..de familie Haalboom
Prifjet,
Ik ben Liosha en voordat ik weer naar
huis ga wil ik jullie vertellen hoe het was
in Elst, bij fam Haalboom. Nou, eerlijk
gezegd was het best wennen hoor,
vooral de eerste weken. Zij praten
Hollands, ik versta er niks van en
andersom snappen zij maar weinig van
mijn Russisch. Maar dat gaat nu stukken
beter!
We hebben best veel leuke dingen
gedaan, naar de Mc Donald (of de Burger
King, dat maakt mij niet
zoveel uit) is echt heel leuk
en lekker.
Ponyrijden vind ik ook
fantastisch, maar Ijsbrand
is dan ook een hele lieve pony. Op z'n
rug hobbelen is al leuk, maar toen er
sneeuw
lag...hah
a, moet
u zien
op de
foto...
We ging
en
lekker hard, joh!
Op school vind ik het fijn, daar kan ik
heerlijk kletsen en afspreken met
vriendjes. Het liefst ga ik op de fiets en
dan uit school nog even naar Magazine

Elst. Alleen
smorgens uit bed
komen is soms best
lastig maar misschien
ga ik savonds wel te
laat naar bed. En dan
nog (5 min.) op de
tablet in m'n warme
bedje!!
Het eten smaakt
prima, vanavond nog
lekker bloemkool met
gehaktbal gegeten,
echt op zn Hollands, en m'n hele bord
leeg. Pizza en patat vind ik
ook lekker, en ijs....iedere dag
minstens één, hmmm
smullen maar!
Ohooh, dit is ook nog leuk
om te vertellen: met
spelletjes doen verzin ik zelf de
spelregels, en raad maar wie er wint.
De hoogtepunten in de week zijn de
dinsdag en zaterdagavond: Skypen met
mama. Wat heb ik dan veel te vertellen.
Nu nog een paar nachtjes slapen en dan
weer naar huis. Maar eerst hebben we
nog een spannend afscheidsfeest. We
hebben goed geoefend (maar verder heb
ik niks verklapt, hoor!) Dus dat beloofd
heel leuk te worden. Tot dan!
PAKA, Liosha
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Strandwandeling
WERKGROEP ELST

Het strand
Zaterdag 18 februari was het zover, naar
het strand. Om half 10 verzamelde we op de
parkeerplaats bij school. Alle kinderen
kregen een zakje snoep voor onderweg,
waar ze heerlijk van hebben zitten smullen.
Om ongeveer 9.45u. reden we naar het
station de Klomp, de kaartjes waren al
gekocht dus we konden zo doorlopen. Daar
hebben we een kwartiertje gewacht en om
10.15u. konden we instappen. Sommige
waren super zenuwachtig over wat er
allemaal ging gebeuren.
Na een half uurtje in de trein kwam de
eerste: “toilet” zei ze. En ja als er één “rus”
over de dam is volgen ze allemaal. En dan
loop je een tijdje heen en weer van de
zitplaats naar de toilet en weer terug.
Ondertussen begonnen ze ook één voor één
vast aan de meegenomen boterhammen.
Op station Amsterdam Sloterdijk, stapte we
over op de trein naar Zandvoort. Sommige
hadden moeite met wachten, en renden er
vandoor. Maar allen weer compleet, en
konden we instappen.
Om 12.00u. kwamen we aan in Zandvoort.
En daar begon het toilet ritueel opnieuw. Na
een half uur waren we eindelijk op het
strand.
De kinderen rende meteen naar het water,
we hadden emmertjes mee waar ze
schelpjes in konden verzamelen. Dat viel bij
de meeste wel in de smaak. Andere vonden
het te koud en hielden liever hun handen in
de zakken. Het was ook super koud en er
stond aardig wat wind. Sommige deden ook

nog hun
handdoek om zich heen om het wat warmer
te krijgen.
Eén jongetje kwam naar mij toe en hield
een heel verhaal in het Russisch tegen me,
ik begreep er niks van en haalde Ludmilla
erbij. Wat bleek, hij vroeg mij of ik wilde
zwemmen met hem. Daar had ik natuurlijk
geen trek in met die kou. Even later kwam
hij weer naar mij toe, hij begreep er niks
van. Waarom had hij dan zijn handdoek
mee moeten nemen? Ja, logisch eigenlijk.
Na een uur was iedereen behoorlijk
verkleumd en zijn we weer richting de trein
gegaan, gelukkig geen toilet bezoek meer
nodig. Anders even een treintje later
pakken.
Weer op station de Klomp aangekomen,
krijgen ze daar nog even wat te drinken. En
om 15.45u. waren we weer op de
parkeerplaats. Nog even wachten op de
ouders en iedereen is weer veilig thuis.
Het was een geslaagde dag en een hele
beleving.

Dank jullie wel!
Op vrijdagmiddag is
er een bedankje
gemaakt voor de
gastouders bij Wiem
en tante Mathild!
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Foto impressie
Strandwandeling
WERKGROEP ELST
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Een kijkje bij……..
WERKGROEP ELST

……de familie de Gooyer
Ons gezin is tijdelijk uitgebreid met
Wowa en Vadim. Omdat altijd alles
anders gaat dan verwacht, geldt dat hier
ook. We hadden niet verwacht
dat er zulke grote eters zouden bestaan.
Behalve leverworst wordt iedere
maaltijd met smaak gegeten. We hadden
niet verwacht dat zoveel
televisieprogramma's herkend zouden
worden. "Home Alone" is voorgoed
omgedoopt tot "Adien Doma". We waren
een beetje benauwd voor onze
nachtrust, maar beide jongens slapen als
een blok van 19.30 tot 7.00
uur. We hadden niet kunnen denken dat
het Russische onderwijs zo zou
verschillen van wat we gewend zijn. We
hadden verwacht dat uitstapjes
naar de speeltuin met gejuich zouden
worden begroet. Maar de
aantrekkingskracht van de computer
blijkt wel wat groter. En wat heeft
het een impact op je gezin om twee
jongens in huis te krijgen voor wie
zoveel nieuw is; gewoontes,
omgangsvormen, winkels, uitstapjes,
hygiëne, tafelmanieren.... De
vanzelfsprekendheid waarmee in ons
gezin wordt gepraat over wat je hebt
meegemaakt en wat je ervan vond, blijkt
er bij onze logeetjes niet te zijn. En hoe
konden we weten dat het zo fijn is
om met andere ouders ervaringen te
delen. Wat hebben de appjes en

kaarten na
het overlijden van onze vader/opa ons
goed gedaan. We hebben
de afgelopen weken bewondering
gekregen voor de inzet bij de
activiteiten die er worden
georganiseerd, en in het bijzonder voor
de gastvrijheid van Mieke. Zo komt er
alweer bijna een einde aan deze
periode. Ieder kind is een parel in Gods
hand, met welke beperking en
welk talent ook. Wat zijn we blij dat we
ons huis en ons hart mochten
openstellen voor Vadim en Wowa.
Ton, Janine, Ian en Nina de Gooijer.
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Foto impressie
De molen
WERKGROEP ELST
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Ter informatie
WERKGROEP ELST

Het Tsjernelsje uitgave

De terugreis

De nieuwsbrief van dit project zal via
de email worden verspreidt. Tevens
zullen er beperkte papieren versies in
de kerken zijn.

In tegenstelling tot de heenreis, is er nu niet
de mogelijkheid om dagelijks de
verrichtingen van de werkgroep te lezen.
Dit heeft alles te maken met de kosten die
hieraan verbonden zijn.
In het laatste Tsjernelsje zullen we hier dan
ook uitgebreid verslag van doen.

Wel willen we de digitale manier
promoten. Ook via de website van de
stichting is deze te lezen.
www.tsjernobylelst.nl

Een goed gevulde oplage van het Tsjernelsje.
Een hoop informatie en dat kan alleen nog maar meer en groter worden.
Willen jullie ook wat delen met ons, dit kan! Mail naar tsjernelsje@tsjernobylelst.nl en dan
zullen wij het verwerken in de volgende edities.
Volg ons ook op facebook
Wil je ook wekelijks het Tsjernelsje digitaal ontvangen, meldt je nu aan via
tsjernelsje@tsjernobylelst.nl
En zoals we in het Wit-Russisch zeggen:
Bedankt en tot ziens
Дзякуй і да пабачэння
Groet,
Rianne & Ronald

